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ABSTRAK 

Salah satu tujuan dari adanya Program Sejuta Rumah adalah untuk memberikan akses Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR) dalam memiliki hunian yang layak huni. Salah satu produk Program Sejuta Rumah adalah 

Perumahan Permata Asri yang dibangun di Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung 

Selatan. Namun, setelah perumahan Program Sejuta Rumah ditempati oleh penghuni ditemukan beberapa masalah 

terkait dengan komponen fisik perumahan seperti Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang kurang memadai, 

sehingga berpengaruh langsung terhadap tingkat kepuasan penghuni terhadap produk Program Sejuta Rumah yang 

dihuni. Tingkat kepuasan perlu diketahui karena dapat digunakan sebagai gambaran umum keberhasilan suatu 

pelayanan program dari pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk mengetahui gambaran keberhasilan 

pemerintah dalam menyediakan akses rumah layak huni bagi MBR pada Perumahan Permata Asri, maka perlu 

dilakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat tingkat kepuasan penghuni terhadap komponen fisik 

perumahan. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis Customer Satisfaction 

Index (CSI). Dari analisis, dapat diketahui tingkat kepuasan penghuni Perumahan Permata Asri terhadap 

komponen fisik perumahan mendapatkan rata-rata tingkat kepuasan sebesar 71.75 memiliki interpretasi kurang 

puas yang disebabkan 9 dari 23 komponen fisik perumahan tidak sesuai dengan standar dan tidak memiliki 

kualitas yang baik. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan upaya pemerintah dalam pemantauan dan pemberian 

sanksi kepada pihak pengembang yang melanggar aturan standar penyediaan komponen fisik perumahan. 

 

Kata Kunci : Program Sejuta Rumah, Tingkat Kepuasan, Rumah Tak Layak Huni,  Masyarakat  

          Berpenghasilan Rendah, Perumahan Permata Asri 

 

 

ABSTRACT 

 

One of the goals for the Sejuta Rumah Program is to provide access for low-income communities (MBR) in having 

livable housing. One of the products for Sejuta Rumah Program was Permata Asri housing in Karang Anyar 

Village, Jati Agung District, Lampung Selatan Regency. However, after housing of the Sejuta Rumah Program 

occupied by residents there was found problems related to inadequate of the physical components like 

Infrastructure, Facilities, and Utilities (PSU) and directly affects the level of satisfaction from the Sejuta Rumah 

Program housing residents. The level of satisfaction need to be known cause it can be used as general description 

of the success of a service program from the government to the community. Therefore, to know about government's 

success in providing access for low-income communities in Permata Asri housing it is necessary to conduct 

research aimed to looking at the level of resident satisfaction with the physical components of housing. The 

methodology in this research uses descriptive analysis and Customer Satisfaction Index (CSI) analysis. From the 

analysis, it can be found out that the level of satisfaction from Permata Asri housing residents to physical 

component of housing is get an average level of satisfaction of 71.75 who has a less satisfied caused by 9 of 23 

physical component of housing is not in accordance with the standards and does not have good quality. According 

to that, government efforts are needed in monitoring and giving sanctions to developers who violate the standard 

rules for providing physical housing components.  

Keywords: Sejuta Rumah Program, Level of Satisfaction, Unlivable Housing, Low-income Communities (MBR), 

Perumahan Permata Asri. 



I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2015 

memuat data jumlah Rumah Tak Layak Huni (RTLH) 

secara nasional tercatat sebesar 2.51 juta unit rumah. 

Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah Presiden 

Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan 

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memiliki agenda 

prioritas yang dinamakan dengan Program Nawacita. 

Salah satu poin dalam Nawa Cita adalah pembangunan 

infrastruktur dan perumahan, yang melahirkan 

Program Sejuta Rumah. Melalui program tersebut, 

pemerintah mencanangkan ketersediaan satu juta 

rumah baru yang layak huni pada setiap tahun sampai 

akhir masa jabatan Jokowi-JK di tahun 2019. Sebanyak 

70% dari pembangunan Program Sejuta Rumah akan 

dialokasikan kepada Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR) dan sisanya sebesar 30% dialokasikan 

kepada non MBR. Program Sejuta Rumah memiliki 

tujuan yaitu agar masyarakat khususnya Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memiliki rumah 

yang layak huni, Dengan berbagai macam masalah 

yang mengakibatkan MBR sulit untuk mengakses 

rumah yang layak huni Program Sejuta Rumah 

diharapkan dapat memberikan akses bagi MBR untuk 

menjangkau rumah yang layak huni. Namun dalam 

penyediaan Program Sejuta Rumah memiliki berbagai 

macam masalah yang ditemukan terkait dengan 

penyediaan komponen fisik berupa sarana, prasarana, 

dan utilitas pada lingkungan perumahan yang kurang 

memadai, sehingga membuat penyediaan komponen 

fisik rumah Program Sejuta Rumah malah tidak sesuai 

dengan standar yang ada sehingga dapat dikatakan 

tidak layak huni 

Provinsi Lampung hingga tahun 2018 

memiliki jumlah rumah tak layak huni sebanyak 

93.752 unit. Provinsi Lampung menjadi salah satu 

target implementasi Program Sejuta Rumah. 

Kabupaten Lampung Selatan menempati posisi 

terbanyak dalam penyediaan perumahan. Dikutip dari 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Lampung Selatan Tahun 2011-2031 Kecamatan Jati 

Agung merupakan salah satu kawasan peruntukan 

permukiman perkotaan. Sebagai kawasan peruntukan 

permukiman perkotaan Kecamatan Jati Agung menjadi 

target implementasi Program Sejuta Rumah dengan 

dibangunnya Perumahan Permata Asri di Desa Karang 

Anyar yang  memiliki jumlah unit rumah bagi MBR di 

Kabupaten Lampung Selatan terbanyak yaitu sebanyak 

400 unit rumah. Perumahan Permata Asri memiliki 

beberapa masalah terkait dengan kondisi infrastruktur, 

seperti misalnya akses jalan masuk perumahan yang 

ditemukan beberapa lubang, selain itu terdapat jalan 

yang material aspalnya mengelupas pada akses 

perumahan tipe 15 dan 21.  

Program Sejuta rumah merupakan program 

yang disediakan pemerintah memiliki tujuan salah 

satunya adalah untuk memberikan akses kepada 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam 

memiliki tempat tinggal yang layak huni. Disebut 

dengan rumah yang layak huni apabila dalam 

penyediaan suatu perumahan memenuhi aturan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah baik itu penyediaan 

Sarana, Prasarana, dan Utilitas (PSU) maupun 

penyediaan fisik rumah itu sendiri. Untuk itu 

penyediaan rumah hasil dari Program Sejuta Rumah 

harus mempertimbangkan tingkat kepuasan 

masyarakat yang menerima produk tersebut, karena 

tingkat kepuasan masyarakat dapat mengukur 

keberhasilan penyelenggaraan suatu pelayanan atau 

suatu produk yang disediakan oleh pemerintah. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Negara No. 63 Tahun 2003 mengenai 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

menyebutkan bahwasannya “Ukuran keberhasilan 

penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat 

kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan pelayanan 

dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh 

pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan 

diharapkan”. Dalam konteks penyediaan perumahan 

MBR yang layak huni oleh pemerintah melalui 

Program Sejuta Rumah, kepuasan masyarakat dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan 

penyediaan perumahan hasil dari Program Sejuta 

Rumah tersebut. Berdasarkan kondisi yang telah 

dijabarkan di atas maka perlu adanya penelitian untuk 

mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

perumahan hasil dari Program Sejuta Rumah yang 

digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan 

perumahan yang layak huni bagi MBR di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Dengan syarat rumah yang layak huni, pihak 

pengembang harus tunduk dan patuh terhadap standar 

yang telah ditetapkan guna menciptakan rumah subsidi 

hasil dari Program Sejuta Rumah yang layak huni. Jika 

pengembang tidak membangun perumahan sesuai 

dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan sarana 

prasarana dan utilitas umum yang dijanjikan maka 

dapat dijerat dengan pasal 151 UU No. 1 Tahun 2011. 

Selain itu apabila penyediaan rumah dan fasilitas 

komponen fisik pendukung tidak dilakukan maka akan 

berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat yang 

menghuni perumahan tersebut. Dilansir Balitbangtan 

Jambi pada jambi.litbang.pertanian.go.id pengukuran 

tingkat kepuasan merupakan suatu elemen yang sangat 

penting dalam proses evaluasi kinerja yang memiliki 

tujuan akhir menyediakan pelayanan yang lebih baik, 

lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan 

masyarakat. Karena suatu tingkat kepuasan masyarakat 

dapat mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu 

pelayanan (Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003), dimana pada 

konteks penelitian ini tingkat kepuasan penghuni dapat 

mengukur keberhasilan penyediaan perumahan yang 

layak huni dari Program Sejuta Rumah. Maka dari 

perlu mengetahui tingkat kepuasan penghuni 

perumahan bersubsidi terhadap penyediaan komponen 



fisik perumahan hasil dari Program Sejuta Rumah yang 

dimana dapat digunakan sebagai acuan berhasil atau 

tidaknya pemerintah dalam penyediaan perumahan 

yang layak huni bagi MBR. Berdasarkan rumusan 

masalah yang telah dijabarkan dapat diketahui 

pertanyaan pada penelitian ini yaitu : 

Bagaimana tingkat kepuasan penghuni yang telah 

menempati perumahan bersubsidi hasil dari program 

sejuta rumah terhadap penyediaan komponen fisik 

perumahan di Perumahan Permata Asri Karang Anyar, 

Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan?  

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

kepuasan penghuni Perumahan Permata Asri terhadap 

penyediaan komponen fisik perumahan hasil dari 

program sejuta rumah.  Berdasarkan tujuan penelitian 

yang telah dijabarkan di atas dapat diketahui sasaran 

pada penelitian ini diantaranya adalah :  

1. Mengidentifikasi karakteristik Perumahan 

Permata Asri, Kec. Jati Agung, Kabupaten 

Lampung Selatan  

2. Mengukur tingkat kepuasan penghuni 

Perumahan Permata Asri, Kec. Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan terhadap 

Penyediaan Komponen Fisik Perumahan . 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis : 

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan 

gambaran mengenai tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap penyediaan komponen fisik perumahan 

bersubsidi hasil dari Program Sejuta Rumah yang akan 

bermanfaat bagi civitas akademika yaitu dapat 

menambah informasi mengenai tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap perumahan bersubsidi hasil 

Program Sejuta Rumah dan dapat digunakan sebagai 

bahan kajian dalam penelitian lanjutan. Bagi peneliti 

akan dapat bermanfaat dalam rangka menganalisa dan 

juga menjawab keingintahuan penulis terhadap 

rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan  

 

Manfaat Praktis : 

Diharapkan akan menjadi masukan bagi para 

pengembang perumahan program sejuta rumah dalam 

meningkatkan kualitas perumahan bersubsidi guna 

memberikan fasilitas terbaik untuk Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga penyediaan 

menjadi lebih efektif. Selain itu juga diharapkan bagi 

pemerintah terkait sebagai bahan kritikan dan juga 

masukan guna menuntaskan RTLH perumahan dengan 

memberikan fasilitas perumahan bersubsidi dengan 

mempertimbangkan penyediaan komponen fisik 

perumahan yang dapat mempengaruhi tingkat 

kepuasan penghuni. 

 

1.5 Ruang Lingkup Wilayah dan Materi 

Ruang lingkup wilayah yang diambil dalam 

penelitian ini yaitu Perumahan Permata Asri yang 

terletak di Karang Anyar, Kec. Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

 
Sumber : Peneliti, 2020 

 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 

terhadap penyediaan komponen fisik perumahan 

bersubsidi hasil dari Program Sejuta Rumah. Lingkup 

materi ini akan dibatasi dengan sasaran-sasaran yang 

telah ditetapkan pada penelitian ini. Batasan-batasan 

materi tersebut diantaranya :  

Penelitian ini akan berfokus kepada karakteristik 

Perumahan Permata Asri yang akan dibandingkan 

dengan standar karakteristik perumahan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah dan Penelitian ini akan 

berfokus pada variabel dan juga komponen yang akan 

mempengaruhi tingkat kepuasan penghuni  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Perkotaan  

Menurut Danisworo dalam Khomarudin 

(1997: 83-112) Pertumbuhan rumah tak layak huni 

pada suatu daerah perkotaan adalah merupakan bagian 

yang tak dapat dipisahkan dari proses urbanisasi. 

Dalam proses urbanisasi tersebut timbul berbagai 

macam permasalahan salah satunya adalah timbulnya 

pemukiman kumuh yang tak layak huni. Dirjen 

Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR dilansir 

Ulfah, Finna U. dari laman bisnis.com pada tanggal 12 

Juli 2018 mengungkapkan bahwa terdapat 6 syarat agar 

rumah dikatakan layak huni diantaranya adalah :  

1. Struktur konstruksi atap, lantai, dan dinding 

memenuhi persyaratan keselamatan dan 

kenyamanan yaitu kokoh dan juga tidak retak  

2. Terdapat jaringan air bersih perpipaan atau 

sumber air bersih lainnya yang berfungsi  

3. Utilitas jaringan listrik yang berfungsi 

sebagaimana mestinya  

4. Jalan lingkungan yang sudah diberi 

perkerasan atau aspal dan berfungsi, bukan 

hanya berbentuk tanah yang bergelombang 

dan berlubang  

5. Terdapat saluran drainase yang berfungsi 

sebagaimana mestinya  



6. Terdapat septic tank yang berfungsi dengan 

aman dn tidak mencemarkan lingkungannya  

Pemerintah Republik Indonesia pada saat ini telah 

memiliki program dalam memberikan akses rumah 

yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah yaitu salah satunya adalah Program Sejuta 

Rumah. Program Sejuta Rumah telah direncanakan dan 

direalisasikan mulai tahun 2014 sampai dengan 2019. 

2.2 Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan 

Publik 

Kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan 

publik akan sangat penting karena adanya hubungan 

kepercayaan masyarakat (Zulfi Ahaditya Arif 

Nugraheni, 2015). Berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 

mengenai Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik menyebutkan bahwasannya “Ukuran 

keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan 

oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan.Kepuasan 

pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan 

memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan 

dan diharapkan”. Maka dari itu setiap penyelenggaraan 

pelayanan terhadap publik harus dengan secara berkala 

melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat 

Kepuasan masyarakat terhadap penyediaan 

perumahan dapat ditunjukkan dengan sikap konsumen 

setelah mendapatkan (produk) rumah tersebut. 

Kepuasan ini akan didapatkan ketika penghuni melihat 

seberapa baik rumah yang didapatkan dan dirasakan. 

Ketika kualitas perumahan dinilai baik maka kepuasan 

penghuni akan semakin baik pula. Menurut Nasution 

M. N. (2001: 45), “Kepuasan pelanggan adalah suatu 

keadaan dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan 

pelanggan dapat terpenuhi melalui produk yang 

dikonsumsi”. Jadi ketika produk perumahan bersubsidi 

hasil dari Program Sejuta Rumah ini sesuai dengan 

kebutuhan, keinginan, dan juga harapan masyarakat 

maka tingkat kepuasan pelanggan (masyarakat) akan 

tercapai. 

 

2.3 Sintesa Penelitian 

Variabel  Lokasi : 

Luas lahan yang diperlukan 60m2 

Agar terhindar dari polusi Berjarak 2 km dari aktivitas industri 

Aksesibilitas yang harus 

dipenuhi 

Lingkungan memiliki akses fasos dan 

fasum 

 
Variabel Sarana dan Prasarana : 

Pendidikan 
Fasilitas Pendidikan 

yang diperlukan 
3 TK dan 2 SD 

Kesehatan 
Fasilitas kesehatan 

yang diperlukan 

1 Puskesmas per 7500 unit 

rumah 

Peribadatan 
Fasilitas peribadatan 

yang diperlukan 
3 Mushola dan 1 Masjid 

Perbelanjaan 
Fasilitas perbelanjaan 

yang diperlukan 
9 Toko dan 2  Pertokoan 

Olahraga dan 
taman 

Fasilitas olahraga dan 
taman yang diperlukan 

Lap. Olahraga dan Taman 

 

Jalan 
 Lebar jalan yang 
diperlukan 

 Lebar 3.5-5 m dengan 
bahu jalan 0.5-1.5 m 

Air Limbah 
Kelengkapan 

pengolahan air limbah 

Setiap rumah harus 

dilengkapi dengan tangki 

septik atau menyediakan 
tangki septik komunal 

Air Bersih 
Air bersih yang 

dibutuhkan 
 120 liter/orang/hari 

Drainase 
Ukuran drainase yang 
diperlukan 

 PxLxT : 30x20x30 cm 

Listrik 
Listrik yang 

dibutuhkan per-rumah 
 Minimal daya 450 watt 

Telekomunikasi 
Jaringan 
telekomunikasi 

perumahan 

Terintegrasi dengan 

jaringan telepon regional 

Kantor pelayanan 

umum 

Fasilitas kantor 
pelayanan umum yang 

diperlukan 

53 Kantor RT 

Keamanan 
Fasilitas keamanan 

yang diperlukan 
53 Pos Kamling 

Kebersihan 
Fasilitas kebersihan 

yang diperlukan 
Tempat sampah 0.03 m3 

Parkir 
Fasilitas parkir umum 

yang diperlukan 
Kantong parkir umum 

Aula 
Fasilitas aula yang 

diperlukan 
1 Aula 

Pedestrian 
Fasilitas pedestrian 
yang diperlukan 

1.2 m 

 
Variabel Kualitas Bangunan dan Harga : 

Kelengkapan 

bangunan 

Standar 
kelengkapan 

bangunan rumah 

sederhana 

1 Ruang tidur, 1 ruang serba guna, 1 kamar 

mandi/kakus/cuci 

Komponen 

bangunan 

Standar 
komponen  

bangunan rumah 

sederhana 

Pondasi : batu kali atau pasangan beton tanpa 

tulangan dan sistem pondasi tidak langsung dari 

kayu ulin atau galam 

Dinding : minimal setengah conblock (Lampung) 

Kerangka bangunan : setengah rangka beton 

bertulang dan setengah rangka kayu (Lampung) 

Kuda-kuda : atap pelana, kelas kuat dan awet II 

ukuran 5/10 atau yang banyak beredar dipasaran 

Batas harga 

jual 

Batas harga jual 
untuk perumahan 

sederhana 

 Diputuskan menteri 

Sumber : Permen Pera RI No. 25 Tahun 2011, Kepmen Permukiman dan 

Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002, SNI 03-1733-2004, Modul Rumah 

Sehat Kementerian PUPR 

 

III. GAMBARAN UMUM 

3.1 Gambaran Umum Kab. Lampung Selatan 

Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 

105o14’ sampai dengan 105o45’ Bujur Timur dan 5o15’ 

sampai dengan 6o Lintang Selatan. Kabupaten 

Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang 

lebih seluas 2007,01 km2, dengan pusat pemerintahan 

Kabupaten Lampung Selatan berada di Kecamatan 

Kalianda yang telah diresmikan sebagai Ibukota 

Lampung Selatan oleh Menteri Dalam Negeri pada 

tanggal 11 Februari 1982. Wilayah administrasi 

Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas 

sebagai berikut ini : 

• Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Kab. 

Lampung Tengah dan Lampung Timur; 

• Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sunda; 

• Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah 

Kabupaten Pesawaran; 

• Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa 

 



 
Sumber : Peneliti, 2020 

 

 

3.2 Gambaran Umum Kec. Jati Agung 

Kecamatan Jati Agung merupakan salah satu 

kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung 

Selatan. Kecamatan Jati Agung memiliki 21 desa 

dengan luas wilayah 164.47 km2. Kecamatan Jati 

Agung berbatasan dengan : 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten 

Lampung Timur 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Bandar 

Lampung dan Kecamatan Tanjung Bintang. 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jati 

Agung. 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 

Lampung Timur. 

 
Sumber : Peneliti, 2020 

 

3.3 Gambaran Umum Perumahan Permata 

Asri 

Perumahan Permata Asri berdiri di atas lahan 

seluas 40 ha yang dibangun oleh PT Pualam Tunggal 

Sakti. Perumahan Permata Asri terletak di Desa Karang 

Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung 

Selatan. Perumahan Permata Asri terletak pada Dusun 

Karang Mas dan Dusun Permata Asri. 

. 
 

IV. METODOLOGI 

4.1 Metode Koleksi Data 

Metode koleksi data dalam penelitian ini 

meliputi koleksi data primer. Pengumpulan atau 

koleksi data primer guna mendapatkan data kepuasan 

penghuni Perumahan Permata Asri melalui teknik 

pengambilan data kuesioner yang akan dibagikan 

kepada penghuni Perumahan Permata Asri dan juga 

untuk melihat kondisi eksisting Perumahan Permata 

Asri melalui teknik pengambilan data observasi secara 

langsung di lingkungan Perumahan Permata Asri. 

 

4.2 Metode Analisis Data 

Sasaran I : Analisis Deskriptif 

Dalam menjawab sasaran pertama mengenai 

karakteristik Perumahan Permata Asri akan 

menggunakan metode analisis deskriptif. 23 komponen 

fisik perumahan akan dilihat secara eksisting melalui 

survei data sekunder. Data mengenai karakteristik 

perumahan tersebut akan dianalisis secara deskriptif 

dan dibandingkan dengan standar komponen fisik 

perumahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Setelah karakteristik perumahan dibandingkan dengan 

standar yang ada maka akan dibuat tabel kesimpulan 

mengenai kondisi eksisting komponen karakteristik 

perumahan yang akan dibandingkan dengan standar 

yang ada dan akan dilihat komponen tersebut telah 

sesuai dengan standar atau belum. 

 

 

 

 
Sumber : Hasil Analisis, 2020 

 

Sasaran II : Analisis Customer Satisfaction Index 

Didalam analisis CSI akan dibutuhkan data 

mengenai tingkat kepuasan penghuni dan tingkat 

kepentingan penghuni terhadap ke-23 komponen fisik 

perumahan, karena untuk menghitung CSI 

menggunakan tingkat kepuasan dan kepentingan 

(Dixon, 1991). Data tingkat kepuasan dan tingkat 

kepentingan yang telah didapatkan akan diolah 

menggunakan analisis CSI untuk memunculkan nilai 

indeks kepuasan secara menyeluruh. 

Teknik pengambilan data kuesioner tingkat 

kepuasan dan tingkat kepentingan akan menggunakan 

teknik skala likert. Menurut Sugiyono (2012:93) skala 

likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang mengenai fenomena sosial. Didalam penelitian 

ini skala likert akan digunakan sebagai alat ukur guna 

mengukur pendapat responden mengenai tingkat 

kepuasan dan juga tingkat kepentingan terhadap 23 

komponen fisik perumahan dengan metode survei data 

sekunder melalui angket kuesioner. Pada skala likert, 

kemungkinan jawaban tidak hanya setuju dan tidak 

setuju saja, melainkan dapat dibuat dengan lebih 

banyak kemungkinan jawaban (Rangkuti, 1997). Maka 

dari itu skala likert akan dikategorikan ulang dan 

disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu mengenai tingkat kepuasan dan juga tingkat 

kepentingan yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Kondisi eksisting 

perumahan 

dibandingkan dengan 

standar yang ada 

Analisis 

Deskriptif 
Output 



Bobot 

Nilai 

Interpretasi (Tingkat 

Kepuasan) 

Interpretasi (Tingkat 

Kepentingan) 

5 Sangat Puas Sangat Penting 

4 Puas Penting 

3 Kurang Puas Kurang Penting 

2 Tidak Puas Tidak Penting 

1 Sangat Tidak Puas Sangat Tidak Penting 
Sumber : Analisis, 2020 

Setelah dilakukan pengambilan data 

kuesioner dengan menggunakan teknik skala likert 

maka selanjutnya hasil dari skala likert akan dianalisis 

menggunakan analisis Customer Satisfaction Index 

guna menjawab sasaran dua penelitian ini. Dalam 

menghitung analisis CSI akan dilakukan dengan 

perhitungan secara bertahap dari mulai pembobotan 

nilai skala likert yang telah ditotal sampai dengan 

perhitungan guna memunculkan skor nilai CSI. 

Selanjutnya dialaisis menggunakan analisis CSI. 

Tahapan dalam analisis CSI menurut Dixion (1991) 

terdapat empat tahapan yang dilakukan dalam 

perhitungan nilai CSI, tahapan tersebut adalah : 

1. Menentukan nilai MIS (Mean Importance Score) 

dan MSS (Mean Satisfaction Score) 

   MIS = 
∑ 𝑌𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 dan  MSS = 
∑ 𝑋𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
  

 Dimana  n   = Jumlah responden 

 Yi = Nilai kepentingan atribut ke-i 

 Xi = Nilai kepentingan kepuasan ke-i 

   i  = Nilai kinerja atribut ke-i 

2. Menentukan nilai WF (Weight Factors) 

Nilai weight factors adalah nilai persentase dari 

MIS per-atribut terhadap total nilai MIS pada 

seluruh atribut 

3. Menentukan nilai WS (Weight Score) 

WSi = WFi x MSS 

  Dimana i adalah atribut ke-i 

4. Menghitung nilai WT (Weighted Total)  

CSI = 
∑ 𝑊𝑆𝑖

𝑝
𝑖=1

5
 x 100% 

 Dimana  P  = Jumlah atribut kepentingan 

  5  = Jumlah skala 

Dari analisis CSI yang telah dilakukan dengan 

empat tahapan, maka akan didapatkan output berupa 

tingkat kepuasan penghuni perumahan  terhadap 

komponen yang diambil dalam kuesioner. Untuk lebih 

jelasnya proses analisis CSI dapat dilihat pada skema 

berikut : 

 

  
 Sumber : Hasil Analisis, 2019 
Ketika output telah didapatkan yang akan dilihat 

interpretasi berdasarkan klasifikasi CSI sebagai berikut  

Angka 
Interpretation 

Index 

Indeks 

Interpretasi 

X       ≤  64%  Very poor Sangat Tidak Puas 

64%   ≥  X  < 71%  Poor Tidak Puas 

71%   ≥  X  <  77%  Cause for concern Kurang Puas 

77%   ≥  X  <  80%  Borderline Cukup Puas 

80%   ≥  X  <  84%  Good Puas 

84%   ≥  X  <  87%  Very Good Sangat Puas 

87%   ≥   X  ≤ 100 Excellent Sangat-Sangat Puas 

  Ket: X = Angka Indeks Kepuasan Pelanggan 
  Sumber: Customer Satisfaction Measurement, www.leadershipfactor.com 

Variabel hasil dari teknik skala likert yang 

telah dianalisis menggunakan metode CSI akan 

menghasilkan output sesuai klasifikasi diatas. Output 

tingkat kepuasan tersebut akan dibandingkan dengan 

kondisi eksisting fasilitas Perumahan Permata Asri 

yang sebelumnya telah ditinjau melalui metode 

observasi guna melihat apakah fasilitas Perumahan 

Permata Asri sudah sesuai dengan standar fasilitas 

perumahan yang telah ditetapkan terhadap perumahan 

bersubsidi.  

Metode pemilihan sampel akan dibagi 

menjadi ukuran sampel dan juga teknik sampling yang 

akan dijabarkan masing-masing melalui sub bab 

berikut : 

A. Ukuran Sampel 

Dalam menentukan ukuran sampel kuesioner 

penghuni Perumahan Permata Asri yang pada saat ini 

ukuran sampelnya tidak diketahui dapat menggunakan 

asumsi menurut Roscoe (1975) dalam Uma Sekaran ( 

1992: 252 ). Perumahan Permata Asri memiliki dua 

jenis rumah yaitu RSH (rumah sederhana) dan RS 

(rumah semi real estat). Jenis rumah yang akan 

dijadikan sampel penelitian yaitu RSH yang dimana 

rumah jenis ini merupakan rumah subsidi hasil dari 

Program Sejuta Rumah.  RsH dalam Perumahan 

Permata Asri terbagi menjadi empat tipe yaitu tipe 15, 

21, 30, dan 36. Empat tipe rumah RSH Perumahan 

Permata Asri tersebut akan dijadikan sub-sampel 

dalam angket kuesioner yang akan digunakan dalam 

penelitian. Maka dari itu terdapat empat sub-sampel 

yang dimana menurut Roscoe (1975) dalam Uma 

Sekaran ( 1992: 252 ) jumlah minimal tiap sub-sampel 

adalah 30 responden maka akan diperlukan total 

minimal 98 responden untuk penelitian tingkat 

kepuasan penghuni Perumahan Permata Asri dengan 

rincian sebagai berikut  
Tipe Rumah Jumlah Responden Keterangan 

15 30 Sampel 

21 30 Sampel 

30 30 Sampel 

36 8 Populasi 
   Sumber : Analisis, 2019 

B. Teknik Sampel 

Dalam penelitian ini teknik sampel yang akan 

digunakan adalah Quota Sampling. Populasi penghuni 

rumah tipe 15, 21, 30, dan 36 memiliki jumlah populasi 

yang tidak jelas atau tidak pasti dan juga Perumahan 

Hasil total score kuesioner 

tingkat kepuasan dan 

tingkat kepentingan 

Perhitungan 

analisis CSI 
Output 

http://www.leadershipfactor.com/


Permata Asri memiliki bentuk yang acak sehingga 

akan lebih cocok menggunakan teknik sampel Quota 

Sampling.  

 

Sumber : PT Pualam Tunggal Sakti 

 

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Karakteristik Perumahan 

No Komponen Standar Keterangan Justifikasi 

1 
Luas Lahan 

Perumahan 
60m2 

Sesuai 

Standar 

Luas lahan 
terkecil rumah 

yaitu 60m2 

yang terdapat di 
rumah tipe 15 

dan 21 

2 

Lokasi 

Bebas 

Polusi 

Berjarak 2 

km dari 
aktivitas 

industri 

Sesuai 
Standar 

Berjarak 22 km 

dari aktivitas 

industri 

3 

Lokasi 

Perumahan 
Aksesibel 

Lingkungan 
memiliki 

akses fasos 

dan fasum 

Sesuai 

Standar 

Radius 1 km 
terdapat fasilitas 

puskesmas, 

pendidikan, 
pasar Karang 

Anyar, dan 

Vihara 

4 

Ketersediaa

n Sarana 

Pendidikan 

3 TK dan 2 
SD 

Tidak Sesuai 
Standar 

Tidak tersedia 
SD 

5 
Ketersediaa
n Sarana 

Kesehatan 

1 

Puskesmas 

per 7500 
unit rumah 

Sesuai 

Standar 

Tersedia praktik 
bidan dan 

Puskesmas 

6 
Ketersediaa
n Sarana 

Peribadatan 

3 Mushola 
dan 1 

Masjid 

Sesuai 

Standar 

Tersedia 1 
masjid dan 3 

musholla 

7 

Ketersediaa

n Sarana 
Perbelanjaa

n 

9 Toko dan 

2  

Pertokoan 

Sesuai 
Standar 

Tersedia 2 

komplek ruko 

dan toko 

8 

Ketersediaa

n Sarana 
Olahraga & 

Taman 

Lap. 

Olahraga 

dan Taman 

Tidak Sesuai 
Standar 

Tidak tersedia 
taman 

 

 

No Komponen Standar 
Ketera

ngan 
Justifikasi 

9 
Prasarana 
Jalan 

 Lebar 3.5-

5 m dengan 
bahu jalan 

0.5-1.5 m 

Tidak 

Sesuai 

Standar 

Tidak tersedia 
bahu jalan 

10 
Prasarana 

Air Limbah 

Setiap 

rumah 

harus 
dilengkapi 

dengan 

tangki 
septik atau 

menyediaka

n tangki 
septik 

komunal 

Sesuai 

Standar 

Tersedianya 

septic tank 
setiap rumah 

11 
Prasarana 

Air Bersih 

 120 
liter/orang/

hari 

Sesuai 

Standar 

Tersedia 

jaringan 
perpipaan 

PDAM yang 

mencukupi 

12 
Prasarana 
Drainase 

 PxLxT : 

30x20x30 

cm 

Sesuai 
Standar 

Jaringan 
drainase rumah 

tipe 5 hanya 

memiliki PxL 
20x15 cm 

13 
Prasarana 
Listrik 

 Minimal 

daya 450 

watt 

Sesuai 
Standar 

Memiliki 
jaringan listrik 

minimal 900 

watt pada setiap 
rumah 

14 
Prasarana 
Telekomuni

kasi 

Terintegrasi 

dengan 
jaringan 

telepon 

regional 

Sesuai 

Standar 

Tersedia 

jaringan telepon 

regional PT 
Telkom 

15 

Sarana 

Kantor 

Pelayanan 
Umum 

53 Kantor 

RT 

Tidak 
Sesuai 

Standar 

Hanya ada 13 

kantor RT 

16 
Prasarana 
Keamanan 

53 Pos 
Kamling 

Tidak 

Sesuai 

Standar 

Hanya ada 13 
pos kamling 

17 
Kebersihan 

Lingkungan 

 Tempat 

sampah 

minimal 
0.02m3/ru

mah 

Tidak 

Sesuai 
Standar 

Tidak tersedia 
tempat sampah 

pada setiap 

rumah 

18 
Fasilitas 

Parkir 

Kantong 

parkir 
umum 

Sesuai 

Standar 

Tersedia 

lapangan parkir 

19 
Fasilitas 

Aula 
1 Aula 

Tidak 

Sesuai 
Standar 

Tidak tersedia 

fasilitas aula 

20 
Fasilitas 
Pedestrian 

1.2 m 

Tidak 

Sesuai 

Standar 

Tidak tersedia 

fasilitas 

pedestrian 

21 
Kelengkapa

n Bangunan 

1 Ruang 
tidur, 1 

ruang serba 

guna, 1 
kamar 

mandi/kaku

s/cuci 

Sesuai 

Standar 

Setiap rumah 

minimal 1 ruang 

tidur, 1 ruang 
serba guna, dan 

1 kamar mandi 

 



No 
Kompo

nen 
Standar 

Keteran

gan 
Justifikasi 

22 

Kompo

nen 

Bangu
nan 

Pondasi : batu 

kali/pasangan beton tanpa 

tulangan dan sistem 

pondasi tidak langsung 

dari kayu ulin atau galam, 

Dinding : minimal 

setengah conblock 

(Lampung), Kerangka 

bangunan : setengah 

rangka beton bertulang 

dan setengah rangka kayu 

(Lampung), Kuda-kuda : 

atap pelana, kelas kuat 

dan awet II ukuran 5/10 

atau yang banyak beredar 

dipasaran 

Sesuai 

Standar 

Pondasi beton 

tanpa tulang, 
kerangka batu 

bata, atap baja 

ringan 

23 

Harga 

Jual 
Rumah 

 Diputuskan Menteri 

Tidak 

Sesuai 
Standar 

Harga pada 
2014 rumah tipe 

30 mencapai 

130 juta 

 

4.2 Tingkat Kepuasan Penghuni Perumahan 

Permata Asri Sebagai Produk Program Sejuta 

Rumah 

Dalam mengukur tingkat kepuasan penghuni 

Perumahan Permata Asri menggunakan analisis 

Customer Satisfaction Index (CSI 

4.2.1. Analisis Tingkat Kepuasan Penghuni 

Terhadap Variabel Penelitian 

Pada analisis ini akan dibahas mengenai 

tingkat kepuasan seluruh responden terhadap tiga 

variabel yang menjadi variabel dalam penelitian dan 

terbagi menjadi 23 komponen.  

Tingkat kepuasan per-komponen didapatkan 

dari perhitungan analisis CSI per-komponen. Dalam 

menghitung tingkat kepuasan per-komponen melalui 

CSI dilakukan pertama dengan cara mencari nilai 

Mean Importance Score (MIS) dan Mean Satisfaction 

Score (MSS), setelah itu mencari nilai Weight Factors 

(WF), setelah nilai WF diketahui maka langkah 

selanjutnya adalah mencari nilai Weight Score (WS). 

Ketika nilai WS sudah diketahui maka selanjutnya 

adalah menghitung nilai CSI per-komponen. Berikut 

adalah contoh perhitungan nilai CSI komponen luas 

lahan perumahan : 

MIS : 
∑𝑖=0 

𝑛 𝑌𝑖

𝑛
  = 

(5+4+5+4+5…..+4)

8
      = 4,571 

MSS : 
∑𝑖=0 

𝑛 𝑋𝑖

𝑛
 = 

(3+2+4+1+3.…+4)

8
  = 3,622    

WF : 
𝑀𝐼𝑆𝑖

∑𝑖=1  𝑀𝐼𝑆𝑖
𝑝  =  

4.571

(4.571+4.622+4.653……….+4.704)
 x 100%  =   4.524 % 

WS1 : WF1 x MSS = 4,524 x 3,622 = (
4,524

100
) x 3,622  =  0,164 

CSI : 
∑𝑊𝑆  𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛

𝐻𝑆
 =  

(0,164 x 23)

5
   =  0,75 (Puas) 

 

 

Tingkat Kepuasan Penghuni Terhadap Variabel 

Lokasi 

Nilai CSI Komponen 

75% Kurang Puas Luas Lahan Perumahan 

85% Sangat Puas Lokasi Bebas Polusi 

82% Puas Lokasi Perumahan Aksesibel 

Sumber : Analisis, 2020 

1. Luas Lahan Perumahan 

Penghuni menyatakan kurang puas karena 

kebanyakan mengeluhkan mengenai luas lahan yang 

sempit terutama pada perumahan tipe 15 dan 21 yang 

memiliki luas lahan sebesar 60m2. Luas lahan 60m2 

dianggap cukup sempit bagi sebagian responden yang 

menghuni rumah tipe 15 dan 21 tidak seperti tipe 

rumah lainnya yang memiliki luas lahan. 

2. Lokasi Perumahan yang Bebas Polusi 

Komponen lokasi perumahan yang bebas polusi 

mendapatkan indeks sangat puas karena banyak 

penghuni yang merasa tidak pernah terganggu dengan 

polusi udara yang ada di Perumahan Permata Asri 

karena antara Perumahan Permata Asri dan kawasan 

industri memiliki jarak yang cukup jauh yaitu sejauh 

22 km. Selain itu jarak antara Perumahan Permata Asri 

dengan jalan raya berjarak sekitar 400 meter. 

3. Lokasi Perumahan yang Aksesibel 

Penghuni perumahan banyak memuji lokasi 

perumahan yang memiliki akses yang dekat dengan 

kawasan pendidikan seperti SD negeri, fasilitas 

kesehatan seperti Puskesmas Karang Anyar, dan juga 

fasilitas perekonomian seperti pasar dan area pertokoan 

4. Tingkat Kepuasan Penghuni Variabel 

Sarana dan Prasarana 

Nilai CSI Komponen 

82% Puas Ketersediaan Sarana Pendidikan 

82% Puas Ketersediaan Sarana Kesehatan 

86% Sangat Puas Ketersediaan Sarana Peribadatan 

75% Kurang Puas Ketersediaan Sarana Perbelanjaan 

62% Sangat Tidak Puas Ketersediaan Sarana Olahraga & Taman 

62% Sangat Tidak Puas Prasarana Jalan 

78% Cukup Puas Prasarana Air Limbah 

78% Cukup Puas Prasarana Air Bersih 

70% Tidak Puas Prasarana Drainase 

84% Sangat Puas Prasarana Listrik 

74% Kurang Puas Prasarana Telekomunikasi 

72% Kurang Puas Sarana Kantor Pelayanan Umum 

81% Puas Prasarana Keamanan 

74% Kurang Puas Kebersihan Lingkungan 



Nilai CSI Komponen 

48% Sangat Tidak Puas Fasilitas Parkir 

41% Sangat Tidak Puas Fasilitas Aula 

38% Sangat Tidak Puas Fasilitas Pedestrian 

Sumber : Analisis, 2020 

1. Ketersediaan Sarana Pendidikan 

Dalam radius kurang dari 1 km terdapat 3 SD 

negeri yang terletak tidak jauh dari area perumahan 

yang dapat melayani kebutuhan penghuni Perumahan 

Permata Asri. Dengan hadirnya 3 SD negeri pada 

radius kurang dari 1 km dari Perumahan Permata Asri 

penghuni merasa sudah tercukupi dengan semua 

fasilitas pendidikan yang ada, sehingga walaupun tak 

sesuai dengan standar penyediaan sarana pendidikan 

tingkat kepuasan penghuni terhadap fasilitas 

pendidikan yang tersedia adalah puas dengan nilai CSI 

didapatkan di angka 82%.  

2. Ketersediaan Sarana Kesehatan 

 Dengan lengkapnya fasilitas yang dapat 

dijangkau oleh penghuni Perumahan Permata Asri 

membuat penghuni merasa terfasilitasi apabila 

penghuni mengalami gejala penyakit. 

3. Ketersediaan Sarana Peribadatan 

Penghuni merasa sangat terfasilitasi dengan 

adanya tempat ibadah, terbukti dengan banyaknya 

jamaah shalat wajib khususnya pada waktu magrib dan 

isya yang ikut sholat berjamaah di masjid tersebut. 

Selain itu untuk penghuni perumahan non-muslim 

dengan dekatnya akses tempat ibadah seperti gereja 

dan vihara membuat penghuni non-muslim pada 

Perumahan Permata Asri juga merasa sangat 

terfasilitasi saat akan menjalankan ibadah sesuai 

dengan agama yang dianut.  

4. Ketersediaan Sarana Perbelanjaan 

Walaupun telah sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah, komponen 

ketersediaan sarana perbelanjaan tidak terpakai dan 

tidak terawat yang membuat penghuni harus keluar 

area perumahan untuk berbelanja membuat tingkat 

kepuasan penghuni pada komponen ini menjadi kurang 

puas. 

5. Ketersediaan Sarana Olahraga & Taman 

Kondisi fasilitas lapangan olahraga dan RTH 

sangat tidak terawat dan dibiarkan begitu saja, oleh 

sebab itu menurut beberapa responden mengaku ketika 

hendak olahraga seperti futsal misalnya, mereka 

memilih untuk menyewa lapangan di Bandar Lampung 

dibanding dengan berolahraga pada fasilitas olahraga 

yang terbengkalai. Dengan permasalahan tersebut 

membuat tingkat kepuasan penghuni terhadap sarana 

olahraga dan taman menjadi sangat tidak puas. 

6. Prasarana Jalan 

Jaringan jalan memiliki kondisi yang 

memprihatinkan, terutama pada jalan akses masuk 

rumah tipe 15 dan 21 dimana aspal jalan telah 

mengelupas sehingga batu dan tanah mulai terlihat. 

Selain itu jalan akses masuk perumahan beberapa ruas 

berlubang dan ambles terutama pada jalan yang terbuat 

dengan material paving block. Dengan berbagai 

macam permasalahan pada jaringan jalan Perumahan 

Permata Asri, penghuni merasa tidak puas. 

7. Prasarana Air Limbah 

Dengan tersedianya prasarana air limbah 

berupa septic tank pada setiap rumahnya, mulai dari 

rumah tipe 15 sampai dengan rumah tipe 36 membuat 

penghuni merasa tenang, karena air limbah yang 

dihasilkan tidak akan mencemari lingkungan sekitar. 

8. Prasarana Air Bersih 

Dengan tersedianya jaringan air bersih 

perpipaan membuat kebutuhan air bersih penghuni 

Perumahan Permata Asri telah tercukupi dengan baik. 

Selain itu kantor PDAM Tirta Jasa unit Jati Agung juga 

tersedia pada area perumahan yang memudahkan para 

penghuni perumahan dalam berurusan dengan PDAM 

Tirta Jasa. Dengan keunggulan tersebut membuat 

penghuni Perumahan Permata Asri merasa puas. 

 

9. Prasarana Drainase 

Jaringan drainase pada Perumahan Permata 

Asri memiliki permasalahan seperti misalnya drainase 

mengalami longsor maupun kurang terawat. Mayoritas 

drainase yang tidak terawat berada pada jaringan 

drainase rumah tipe 15 dan 21, pada rumah tipe 30 dan 

36 juga terdapat beberapa ruas jaringan drainase yang 

kurang terawat, namun tidak separah kondisi drainase 

pada rumah tipe 15 dan 21. dengan permasalahan yang 

terjadi penghuni menyatakan tidak puas.  

10. Prasarana Listrik 

Perumahan Permata Asri pada setiap 

rumahnya telah terpasang jaringan listrik dari PLN 

dengan daya 900 VA. Dengan daya listrik yang lebih 

tinggi tersebut membuat penghuni Perumahan Permata 

Asri memiliki tingkat kepuasan sangat puas. 

11. Prasarana Telekomunikasi 

Selain jaringan telekomunikasi kabel adalah 

jaringan telekomunikasi nirkabel seperti prasarana 

telekomunikasi dalam bentuk jaringan provider. 

Hampir seluruh operator seluler telah mengcover 

seluruh area Perumahan Permata Asri. Dengan 

tercovernya jaringan 4G berbagai macam provider 

seluler namun tidak seluruhnya jaringan provider 

memiliki kecepatan yang maksimal, hanya provider 

tertentu yang memiliki kecepatan maksimal seperti 

misalnya Telkomsel dan Smartfren, yang dimana hal 



ini membuat tingkat kepuasan untuk prasarana 

telekomunikasi Kurang Puas.  

12. Sarana Kantor Pelayanan Umum 

Kantor ketua RT ataupun kepala dusun 

bertempat pada rumah pribadi masing masing ketua RT 

atau kepala dusun. Selain itu Perumahan Permata Asri 

juga memiliki kantor unit PDAM Tirta Jasa, namun 

kondisi kantor PDAM tersebut terlihat kurang terawat 

dan seperti tidak terpakai. Dari berbagai macam 

permasalahan membuat tingkat kepuasan pada sarana 

kantor pelayanan kurang puas. 

13. Prasarana Keamanan 

Prasarana keamanan pada Perumahan 

Permata Asri tidak sesuai dengan standar yang ada, 

namun penghuni umumnya telah merasa aman dengan 

sistem pos kamling dan dengan pos satpam yang 

berada pada akses dan keluar masuk area perumahan, 

karena alasan tersebut penghuni  menyatakan puas . 

14. Kebersihan Lingkungan 

Dengan alasan tidak disediakannya tong 

sampah membuat penghuni Perumahan Permata Asri 

merasa kurang puas dengan komponen kebersihan 

lingkungan dengan nilai indeks kepuasan sebesar 74%. 

15. Fasilitas Parkir 

Kondisi fasilitas parkir yang berupa tanah 

lapang dibiarkan begitu saja sehingga tampak seperti 

lapangan olahraga yang tidak terurus. Penghuni 

perumahan pun banyak yang tidak mengetahui dengan 

adanya fasilitas parkir terpadu tersebut, penghuni 

perumahan biasanya hanya memanfaatkan lahan parkir 

tersebut untuk dijadikan tempat pesta pernikahan 

penghuni perumahan. Dengan masalah tersebut 

penghuni merasa sangat tidak puas. 

16. Fasilitas Aula 

Dengan tidak adanya fasilitas aula pada area 

Perumahan Permata Asri membuat indeks tingkat 

kepuasan penghuni merasa sangat tidak puas dengan 

fasilitas aula yang tidak disediakan pada area 

perumahan. 

17. Fasilitas Pedestrian 

Dengan tidak adanya fasilitas pedestrian pada 

Perumahan Permata Asri membuat penghuni merasa 

sangat tidak puas dengan fasilitas pedestrian yang tidak 

ada. 

Tingkat Kepuasan Penghuni Variabel 

Kelengkapan Bangunan 

Pada variabel kelengkapan bangunan yang 

terdiri dari 2 komponen, penghuni perumahan 

menyatakan puas dengan komponen kelengkapan 

bangunan dan juga komponen bangunan. 

Nilai CSI Komponen 

77% Cukup Puas Kelengkapan Bangunan 

71% Kurang Puas Komponen Bangunan 

Sumber : Analisis, 2020 

1. Kelengkapan Bangunan 

Komponen kelengkapan bangunan 

perumahan telah sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah, maka dari itu penghuni 

cukup puas dengan kelengkapan bangunan. 

2. Komponen Bangunan 

 

Responden banyak mengeluhkan kualitas 

komponen yang kurang baik, seperti tembok yang 

mudah retak dan juga genting yang bocor pada saat 

hujan. Dengan banyaknya keluhan responden tersebut 

membuat penghuni merasa kurang puas. 

 

Tingkat Kepuasan Penghuni Variabel Harga 

Perumahan 

Nilai CSI Komponen 

82% Puas Harga Jual Rumah 
Sumber : Analisis, 2020 

Banyak responden yang menyatakan bahwa 

harga perumahan yang didapatkan sebanding dengan 

apa yang mereka dapat, sehingga pada komponen 

harga ini memiliki skor nilai CSI sebesar 82. Puas 

menurut beberapa penghuni yaitu dengan nominal 

uang yang dibayarkan dan dengan apa  yang didapat 

memiliki nilai yang sepadan. 

4.2.2 Analisis Tingkat Kepuasan Penghuni Per-

Tipe Perumahan 

Pada bagian analisis tingkat kepuasan 

penghuni per tipe perumahan akan dibahas lengkap 

tingkat kepuasan responden terhadap Perumahan 

Permata Asri menggunakan metode analisis CSI. 

Rekapitulasi Nilai Customer Satisfaction Index 

Per-Tipe Rumah 

Tipe Rumah Nilai CSI (%) Interpretasi 

15 70 Tidak Puas 

21 73 Kurang Puas 

30 74 Kurang Puas 

36 70 Tidak Puas 

Rata-Rata 71,75 Kurang Puas 
Sumber : Analisis, 2020 

Berdasarkan hasil rekapitulasi nilai customer 

Satisfaction index didapatkan bahwa rata-rata nilai 

tingkat kepuasan dari empat tipe rumah subsidi hasil 

dari Program Sejuta Rumah memiliki nilai skor sebesar 

71.75% yang artinya pada besaran nilai tersebut masuk 

pada rentang tingkat kepuasan kurang puas. Tingkat 

kepuasan penghuni perumahan subsidi pemerintah 



melalui Program Sejuta Rumah pada Perumahan 

Permata Asri mendapatkan rata-rata tingkat kepuasan 

kurang puas karena akibat dari sarana, prasarana, serta 

fasilitas pendukung perumahan tersebut kurang 

memadai. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya 

bahwa masih terdapatnya  sarana, prasarana, ataupun 

fasilitas pada area perumahan yang belum ada serta 

minimnya kualitas pembangunan komponen fisik 

perumahan tersebut. 

Dengan kurang puasnya penghuni perumahan 

bersubsidi hasil dari Program Sejuta rumah yang 

digadang-gadang oleh pemerintah Republik Indonesia 

melalui rencana kerja Presiden Ke-7 Joko Widodo dan 

Jusuf Kalla periode 2014-2019 yang digunakan sebagai 

salah satu cara penyediaan rumah yang layak huni  

guna membantu para masyarakat berpenghasilan 

rendah untuk mengakses tempat tinggal yang layak 

huni khususnya pada Perumahan Permata Asri 

terganjal beberapa masalah yang ada. Penghuni 

Perumahan Permata Asri setelah dilakukan 

perhitungan nilai indeks kepuasan didapatkan tingkat 

kepuasan kurang puas bukan tanpa alasan. Penyediaan 

komponen fisik perumahan beberapa tidak sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, 

seperti misalnya pada fasilitas olahraga dan taman, 

kantor pelayanan umum, kebersihan, aula, pedestrian, 

selain itu juga terdapat beberapa komponen fisik 

perumahan yang kondisinya terbilang kurang layak 

seperti misalnya pada fasilitas perbelanjaan, jalan, dan 

kondisi drainase yang mengalami beberapa kerusakan. 

Dengan berbagai macam permasalahan yang ada 

penghuni perumahan merasa kurang puas dengan 

penyediaan komponen fisik perumahan yang telah 

disediakan oleh pihak pengembang 

 

VI. KESIMPULAN DAN 

REKOMENDASI 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu untuk 

mengetahui tingkat kepuasan penghuni Perumahan 

Permata Asri sebagai perumahan bersubsidi hasil dari 

program sejuta rumah. Penghuni Perumahan Permata 

Asri merasa kurang puas terhadap penyediaan 

karakteristik komponen fisik perumahan yang menjadi 

variabel dalam penelitian yang dibuktikan dengan nilai 

rata-rata CSI untuk tingkat kepuasan pada komponen 

fisik perumahan didapatkan angka 72% yang artinya 

penghuni merasa kurang puas terhadap komponen fisik 

perumahan. Sedangkan tingkat kepuasan penghuni 

terhadap perumahan bersubsidi hasil dari Program 

Sejuta Rumah pada Perumahan Permata Asri adalah 

Kurang Puas, dibuktikan dengan tingkat kepuasan pada 

tipe rumah 15 adalah tidak puas, tipe 21 adalah kurang 

puas, tipe 30 adalah kurang puas, dan tipe 36 adalah 

tidak puas. 

6.2 Rekomendasi 

Dengan hasil temuan penelitian yang telah 

didapatkan dari analisis sebelumnya, berikut ini adalah 

beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pihak 

pengembang dan pihak pemerintah yang dapat 

dilakukan dalam merencanakan pembangunan 

perumahan program sejuta rumah yang digunakan 

untuk memangkas backlog perumahan secara nasional. 

1. Pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan izin 

pembangunan perumahan kepada pengembang 

seharusnya lebih memperketat izin pengembangan 

kawasan perumahan ketika tidak tersedianya 

sarana, prasarana, dan fasilitas yang tidak sesuai, 

selain itu pihak pemerintah juga seharusnya 

melakukan pengawasan terhadap perumahan 

Program Sejuta Rumah yang jika penyediaan fisik 

rumah beserta komponen pendukungnya tidak 

sesuai dengan standar yang ada, pemerintah dapat 

langsung menjatuhkan sanksi kepada pihak 

pengembang. 

2. Sebagai upaya pengendalian perumahan bersubsidi 

Program Sejuta Rumah sebaiknya pemerintah lebih 

selektif dalam memilih memberikan subsidi kepada 

masyarakat, karena ditemukan beberapa 

masyarakat yang memiliki penghasilan diatas 

klasifikasi MBR yang seharusnya masyarakat non-

MBR mengakses perumahan komersil. Pemerintah 

harus menuntut pengembalian subsidi yang 

diberikan apabila diketahui terdapat penghuni non-

MBR yang ternyata membeli perumahan 

bersubsidi. 

3. Pemerintah harus memperhitungkan pembiayaan 

perumahan bagi MBR agar rumah hasil Program 

Sejuta Rumah ini dapat tepat sasaran dalam 

memberikan akses MBR pada rumah layak huni 

melalui Program Sejuta Rumah. 

6.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan 

dikarenakan terdapat keterbatasan metode survei data 

primer. Keterbatasan tersebut seperti waktu 

pengambilan data yang dimulai pada siang hingga sore 

hari, sehingga dalam memperoleh data melalui metode 

angket kuesioner mayoritas responden adalah ibu 

rumah tangga, dimana dalam hal ini berkemungkinan 

dapat terjadinya bias informasi atau belum 

mempresentasikan tingkat kepuasan dan tingkat 

kepentingan yang sesungguhnya. Selain itu terdapat 

faktor lain yang tidak dapat diketahui  sehingga akan 

mempengaruhi tingkat kepuasan penghuni terhadap 

komponen fisik perumahan. 

6.4 Saran Studi Lanjutan 

Saran dalam studi lanjutan dalam penelitian 

tingkat kepuasan penghuni terhadap perumahan 

Program Sejuta Rumah yaitu diharapkan dapat 

melengkapi dan juga dapat menambahkan kekurangan 

dalam penelitian yang telah dilakukan, saran studi 

lanjutan diantaranya adalah : 



1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi  masyarakat berpenghasilan 

rendah dalam memilih tempat tinggal yang 

layak huni 

2. Evaluasi Kebijakan Program Sejuta Rumah 

berdasarkan Sasaran Pengguna 
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